Zásady používania súborov cookie
Čo to sú súbory cookies:
Za účelom zlepšovania našich služieb využívajú naše stránky súborov cookie. Jedná sa o malé dátové súbory, ktoré
sú uložené vo vašom prehliadači. Tie obsahujú dáta, ktoré nám pomáhajú od seba odlíšiť jednotlivých
návštevníkov stránok a porozumieť ich potrebám, sú takisto v mnohých ohľadoch užitočné pre samotné
používanie internetových prezentácií alebo eshopov. Dáta sú zbierané anonymne a správca stránok z nich nemôže
vyčítať identitu jedinca.
Súbory cookies sú používané:
‐ Pre správne užívanie filtrov na stránke, v eshope sú dôležité pre ukladanie obsahu košíka
‐ Pre zapamätanie prihlasovacích údajov na stránke, aby nebolo nutné neustále prihlasovanie
‐ Pre zisťovanie, ktoré produkty sú pre Vás zaujímavé a užitočnejšie ako iné
Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
alebo tu: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, možno cookie rozdeliť na:
⦁

konverzné, ktoré nám pomáhajú zvýšiť výkonosť našich marketingových aktivít

⦁

trackingové (sledovacie) v kombinácii s konverznými tiež napomáhajú porozumieť reakciám zákazníkov
na obsah webu a naše marketingové aktivity

⦁

remarketingové, ktoré uľahčujú cieliť reklamu iba na ľudí, ktorí o nej majú s väčšou pravdepodobnosťou
záujem

⦁

analytické, ktoré nám pomáhajú zlepšiť užívateľskú prívetivosť webu tým, že pochopíme, ako užívatelia s
obsahom stránok interagujú

⦁

esenciálne, ktoré sú dôležité pre základné fungovanie stránok

Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo
podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "cookie tretích strán"). Tieto súhrnné informácie o zvyklostiach
používateľov môžu byť následne využité pre optimalizáciu našich marketingových aktivít na stránkach tretích
strán, akými sú napríklad firmy Facebook, Google, Pinterest, Instagram, porovnávače tovaru a ďalšie. Tretím
stranám nie sú odovzdávané informácie, ktoré by Vás mohli priamo identifikovať. Ide len o anonymné dáta.
Ako zabrániť používaniu súborov cookie

Svojmu prehliadaču môžete v nastavení zabrániť, aby súbory cookie vytváral. V nastavení prehliadača možno tiež
obmedziť používanie cookie len pre určité prípady.

